
Toerisme Limburg wint prestigieuze Award in New York 

‘Hands -Mediarouting’  en ‘Toerisme Limburg’ scoren in New York! Daar haalde de 

‘Limburgse Vakantiegids’ zilver en brons in de categorie ‘Overheidscommunicatie’ en 

‘Travel’. De uitreiking gebeurde op het gala van de prestigieuze Pearl Awards in de 

Hearst Communications Tower.  De Pearl Awards zijn de belangrijkste prijzen voor 

zgn. Content Marketing in de wereld.  

Gedeputeerde Igor Philtjens mocht, samen met een Limburgse delegatie, de prijs in 

ontvangst nemen. Belgisch - Limburg zit dan ook in de lift, aldus een fiere Philtjens, 

aan de vooravond van de presentatie van een nieuwe vakantiegids voor Vlaanderen.   

 

 

vlnr Stijn Martens, Laurence Libert, Igor Philtjens, Kristof Schiepers 

Op 11 december verschijnt de nieuwe editie van het logiesboek “Logeren in 

Vlaanderen Vakantieland 2018” met een ruim aanbod aan gastvrije logeeradresjes in 

Vlaanderen. Igor Philtjens, voorzitter Toerisme Limburg vzw: “Meer dan  één op vier 

van deze logies zijn Limburgse uitbaters, die allemaal hun eigen verhaal vertellen en 

aan elk verblijf een unieke twist geven. Zo is er Domein Marsnil in Heers die een 

totaalbeleving aanbiedt dankzij hun wijndomein, gastenkamers, vakantiewoning en 

recent geopende restaurant met streekproducten. Bij Vakantiewoning De Pluktuin in 

Kortessem kunnen gasten dan weer deelnemen aan een workshop bloemschikken 



onder begeleiding van de gastvrouw. Het zijn slechts twee van de vele voorbeelden 

waar gasten een surplus krijgen bij hun boeking.” 

“Naast de bekende Limburg gids, bieden bijna 200 Limburgse logiesuitbaters ook 

een arrangement aan via het boek of de site van ‘Logeren in Vlaanderen 

Vakantieland’ . We zien dat Limburg een zeer gegeerde bestemming blijft voor de 

gasten. Uit een redemptie onderzoek rond de campagne van vorig jaar blijkt dat de 

belangrijkste reden  om voor een streek te kiezen  eerst en vooral de 

fietsmogelijkheden zijn, gevolgd door de mooie natuur.  

“ Twee sterke troeven in Limburg. Datzelfde onderzoek toonde ook aan dat Limburg 

goed is voor maar liefst 35% van de omzet van ‘Logeren in Vlaanderen’, oftewel ruim 

21 miljoen euro omzet door verblijfstoeristen. Een belangrijke bijdrage aan de 

economie van de vrije tijd in onze provincie. Daarom blijven we naast onze eigen 

initiatieven zoals de ‘ Limburg vakantiegids’, ook investeren in de vzw Logeren in 

Vlaanderen”, besluit Igor Philtjens. 

 

Info:  www.toerismelimburg.be  

Perscontact: leentje.verlinden@limburg.be 

Tekst: Jempi Welkenhuyzen 

Foto: Jan Nonneman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 11 december verschijnt de nieuwe editie van het logiesboek “Logeren in Vlaanderen Vakantieland 

2018” met een ruim aanbod aan gastvrije logeeradresjes in Vlaanderen. Igor Philtjens, voorzitter 

Toerisme Limburg vzw: “Meer dan  één op vier van deze logies zijn Limburgse uitbaters, die allemaal 

hun eigen verhaal vertellen en aan elk verblijf een unieke twist geven. Zo is er Domein Marsnil in 
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Heers die een totaalbeleving aanbiedt dankzij hun wijndomein, gastenkamers, vakantiewoning en 

recent geopende restaurant met streekproducten. Bij Vakantiewoning De Pluktuin in Kortessem 

kunnen gasten dan weer deelnemen aan een workshop bloemschikken onder begeleiding van de 

gastvrouw. Het zijn slechts twee van de vele voorbeelden waar gasten een surplus krijgen bij hun 

boeking.” 

“Naast de bekende Limburg gids, bieden bijna 200 Limburgse logiesuitbaters ook een arrangement 

aan via het boek of de site van ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland’ . We zien dat Limburg een zeer 

gegeerde bestemming blijft voor de gasten. Uit een redemptie onderzoek rond de campagne van 

vorig jaar blijkt dat de belangrijkste reden  om voor een streek te kiezen  eerst en vooral de 

fietsmogelijkheden zijn, gevolgd door de mooie natuur.  

“ Twee sterke troeven in Limburg. Datzelfde onderzoek toonde ook aan dat Limburg goed is voor 

maar liefst 35% van de omzet van ‘Logeren in Vlaanderen’, oftewel ruim 21 miljoen euro omzet door 

verblijfstoeristen. Een belangrijke bijdrage aan de economie van de vrije tijd in onze provincie. 

Daarom blijven we naast onze eigen initiatieven zoals de ‘ Limburg vakantiegids’, ook investeren in 

de vzw Logeren in Vlaanderen”, besluit Igor Philtjens. 

Meer info:  www.toerismelimburg.be of via leentje.verlinden@limburg.be 
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